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รายงานการประชุม 
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 
 กระทรวงศึกษาธิการ 

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ 
วันพฤหัสบดี ที่  ๒๓  เดือนมกราคม   พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

ณ ห้องโสตทัศนศึกษา  อาคารเรียน ๓    โรงเรียนทุ่งสงวิทยา  
 

************************************************************************************************** 
 

เร่ิมประชุมเวลา  ๑๔.๔๐  น. 
 

ประธานการประชุม  นายณัฐวุฒิ    รัตนอรุณ    ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม    จ านวน   ๔๘   คน ประกอบด้วย 
 ๑. ผู้บริหารและคณะครู  จ านวน  ๔๘  คน 
 
ผู้ไมไ่ด้เข้าร่วมประชุม     ๓    คน 
 ๑. นางอาทิตยา เจ้ยทอง  ลาคลอด 
 ๒. นางปวีณ์นุช แป้นแก้ว   ลาป่วย 
 ๓. นายกุลธนิต ด้วงกูล  ลาป่วย 
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รายงานการประชุม 
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 
 กระทรวงศึกษาธิการ 
  

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ 
วันพฤหัสบดี ที่  ๒๓  เดือนมกราคม   พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

ณ ห้องโสตทัศนศึกษา  อาคารเรียน ๓    โรงเรียนทุ่งสงวิทยา  
 

**************************************************************** 
 
เร่ิมประชุมเวลา  ๑๔.๔๐  น. 
 

ประธานการประชุม  นายณัฐวุฒิ    รัตนอรุณ    ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
 

 ๑.  โรงเรียนทุ่งสงวิทยา  มีคุณครูย้ายมาช่วยราชการ ๑ ท่าน  คือ คุณครูพินิจ  เทพมณี   สอนวิชา
ภาษาอังกฤษ  ย้ายมาจากโรงเรียนนาบอน อ าเภอนาบอน  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ขอต้อนรับคุณครูพินิจ     
เทพมณี  เป็นสมาชิกของโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 

 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ 
 

ที่ประชุม  รับรอง 
  
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
  

 ๑. การขับเคลื่อนโรงเรียนมาตรฐานสากลสู่การปฏิบัติ  ตามค าสั่ง ๑๘/๒๕๖๓ (เอกสารประกอบ 
เรื่อง เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน OBECQA ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐) 
 

ที่ประชุม  รับทราบ 
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 ๒. การประกันคุณภาพการศึกษา 
  

  จากการที่โรงเรียนทุ่งสงวิทยาได้จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา  เมื่อวันเสาร์ที่  ๑๘  มกราคม  ๒๕๖๓  และได้มีการแบ่งกลุ่มคณะครูรับผิดชอบจัดท า
เอกสารตามมาตรฐานการศึกษา  ทั้ง  ๓  มาตรฐาน  ตามค าสั่งที่  ๑๖/๒๕๖๓  ปรากฏว่าตอนนี้ทั้ง ๓ 
มาตรฐาน  ได้ด าเนินการเสร็จและส่งไปให้ คุณครูพิศิษฐ์   ด าเกลี้ยง  เรียบร้อยแล้ว 

 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

 ๓. การจัดงานวันสถาปนาโรงเรียน ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
 

  การเตรียมงานในกิจกรรมต่างๆ ของวันสถาปนาโรงเรียน ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ตอนนี้บาง
กิจกรรมก าลังวางแผน  และเตรียมความพร้อม  มีการประชุมคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ  และบางกิจกรรมก็ได้
เริ่มด าเนินการไปบ้างแล้ว ขอให้ครูทุกท่านได้ร่วมมือร่วมใจกัน  กิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นในครั้งนี้โรงเรียน ไม่ได้
หวังผลก าไร  คุณครูไม่ต้องกังวลเรื่องรายรับรายจ่าย   
 นายวิฑูรย์   ชุมข า     : กิจกรรมร าวงเวียนครก ได้ตั้งคณะกรรมการตัดสินการประกวดกิจกรรม    
ร าวงเวียนครกเพ่ิมเติม มีการเตรียมท าพวงมาลัย  จัดเตรียมถ้วยรางวัลการแข่งขันฟุตซอล   
 นางกาญจนา  เลิศล้ า : กิจกรรมระดมทุนการศึกษา จะเชิญคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาใน
วันที่ ๑๔  มกราคม ๒๕๖๓  เวลา ๑๒.๐๐ น. เพ่ือพิจารณานักเรียนที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมรับทุนการศึกษา
ต่อไป 

 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 
๔. การแก้ปัญหานักเรียนติด ๐, ร, มส. และการออกกลางคัน 
 

       ฝากคุณครูช่วยดูแล  เอาใจใส่นักเรียนกลุ่มนี้เป็นพิเศษด้วย  ขอให้ครูพยายามหาวิธีการดึง
นักเรียนมาให้ด าเนินการแก้ตัวให้เรียบร้อยด้วย 

 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 
 ๕.  กิจกรรมการออกแนะแนวศึกษาต่อ 
 

  กิจกรรมการออกแนะแนวศึกษาต่อ โรงเรียนของเราได้รับการต้อนรับดีมาก  เป็นโอกาสดีที่
โรงเรียนของเราจะได้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆ ของโรงเรียนต่อชุมชน  ขอขอบคุณคณะครูทีมงานแนะแนว
ทุกท่านที่ได้เสียสละ  ทุ่มเทกับการออกแนะแนวในครั้งนี้ 
 

ที่ประชุม  รับทราบ 
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 ๖. นักเรียนยากจนพิเศษ 
 

   จากผลการพิจารณาทุนยากจนพิเศษของโรงเรียนทุ่งสงวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๓  พบว่า     
มีนักเรียนได้รับทุนนี้แค่ประมาณ  ๒๐  คน ซึ่งถือว่าน้อยมาก  ดังนั้น ในครั้งต่อไปขอฝากครูที่ปรึกษาทุกท่าน
ช่วยกันดูแลการกรอกข้อมูลนักเรียนด้านต่างๆ เป็นพิเศษ เพ่ือให้นักเรียนโรงเรียนของเราได้รับการดูแล
ช่วยเหลือจากทุนนี้มากขึ้นกว่าเดิม   
 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 
 ๗.  โรงเรียนปลอดขยะ   
 

  ฝากคุณครูกาญจนา  เลิศล้ า  ช่วยดูแลนักเรียนที่พูดในกิจกรรมเช้านี้ที่หน้าเสาธง  ให้พูด
เกี่ยวกับ เรื่อง การรักษาความสะอาดของโรงเรียน  โรงเรียนของเราเข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ  
ขอให้คุณครูช่วยกวดขันดูแลนักเรียนเรื่องการท าความสะอาดในทุกจดุของโรงเรียนด้วย 
 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 
 ๘.  การสอนติว O-NET วันที่  ๒๗-๓๐ เดือนมกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๓  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3     
 

  ขอให้คุณครูที่มีคาบสอนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3    ในวันที่  ๒๗ - ๓๐ เดือน
มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๓  ได้มาท าหน้าที่ดูแล  ควบคุมนักเรียนด้วย 

 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 
 ๙. กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี 
 

  โรงเรียนก าหนดจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒ ใน
ระหว่างวันที่  ๒๙-๓๑ เดือนมกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๓  ณ  ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  และกิจกรรม
เดินทางไกลของลูกเสือ-เนตรนารี  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ ในวันที่  ๒๙ เดือนมกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๖. ๓๐น. 
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      ลงชื่อ    ลมัย    รัตนมณี    ผูพิ้มพ์รายงานการประชุม 
            ( นางลมัย   รัตนมณี) 
                                                                          ต าแหน่งครู  
 
 
      ลงชื่อ   ปวีณ์นุช  แป้นแก้ว   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
           ( นางปวีณ์นุช   แป้นแก้ว ) 
                                                                 หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 
   
 
      ลงชื่อ   ณัฐวุฒิ   รัตนอรุณ   ผู้รับรองรายงานการประชุม 
           ( นายณัฐวุฒิ   รัตนอรุณ ) 

          ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  
 


